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Dit vinden we belangrijk:

 > Persoonlijke benadering

 > Nadruk op wat iemand kan en leuk vindt

 > Versterken van eigen kracht en netwerk

 > Creëren van draagvlak en betrokkenheid

 > Kleinschalige opzet en verwevenheid met het dorpsleven

Introductie

Zorghuis Kedichem ligt in een landelijke omgeving. Het zorghuis 
staat in het dorp Kedichem met een mooie polder aan de rivier de 
Linge.  Het dorp Kedichem telt +/- 900 inwoners en behoort bij de 
gemeente Vijfheerenlanden. 
           
In Zorghuis Kedichem is plaats voor 4 gasten om te logeren, 
daarnaast  kunnen 6 gasten dag-, avond- en weekendopvang 
genieten. Daarmee kan onze gasten een variërend verblijf met 
diverse activiteiten worden aangeboden.
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Een ‘thuis’

Het zorghuis wil een centrale plek zijn in het dorp waar iedereen 
welkom is en zich ‘thuis’ kan voelen, waar het gezellig is en 
waar ruimte is voor zingeving en kwaliteit van leven. Dit geldt 
voor de gasten en hun mantelzorgers familiebezoek en voor de 
vrijwilligers. Belangrijk hierbij zijn de inrichting van het huis en de 
benaderingswijze van beroepskrachten en vrijwilligers.

Vroegtijdige ondersteuning 
                                                 
Zorghuis Kedichem wil zo vroeg mogelijk ondersteuning bieden aan 
gasten en hun mantelzorger. Dit betekent dat het zorghuis zich ook 
richt op de thuiswonende cliënt die nog geen gebruik maakt van 
haar dienstverlening. In dit geval gaat iemand van het zorghuis naar 
de gast thuis om ondersteuning te bieden op het gebied van sociale 
netwerkversterking.
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Persoonlijke aandacht en goede zorg 

Het zorghuis wil zich onderscheiden t.o.v. een vergelijkbaar aanbod 
op het gebied van respijtzorg.     

Onze meerwaarde is: 

 > Het voor o.a. het dorp het verhogen van sociale cohesie en 
leefbaarheid, voor mantelzorgers dat ze even rust hebben, bij 
kunnen komen en tijd hebben voor zichzelf, 

 > voor onze gasten (mensen die zorg nodig hebben) gezelligheid, 
leuke zinvolle dagbesteding en goede zorg, 

 > voor beide een zodanige ondersteuning dat beide langer samen 
thuis kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven, 

 > dat mensen die zorg nodig hebben in hun eigen omgeving 
kunnen blijven te midden van hun dierbaren, 

 > voor vrijwilligers zelfontplooiing en zingeving.

Kortom, een plek met een brede maatschappelijk invulling, waar 
men zich welkom voelt en mee kan doen. 

Ondersteuning in alle fasen

Het zorghuis kan ondersteuning bieden gedurende alle fasen van 
het zorgproces. Daar waar gewenst altijd in samenwerking met de 
eigen huisartsen, thuiszorg en/of andere disciplines.
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Visie sociale netwerkversterking

Het zorghuis werkt vanuit de visie sociale netwerkversterking, 
“Samen redzaam’. Deze aanpak zal op een aantal manieren worden 
toegepast:

Op cliënt niveau
Dit houdt in dat vragen van de gast gekoppeld worden aan passies, 
talenten en mogelijkheden van deelnemers uit het eigen netwerk, 
zo nodig aangevuld met extra vrijwilligers. 

Op mantelzorg niveau
Sociale netwerkversterking zal worden ingezet voor het creëren van 
communities voor mantelzorgers. Op deze wijze kunnen ze elkaar 
(onder) steunen. 

Op team niveau
De aanpak van sociale netwerkversterking zal worden gebruikt voor 
het creëren van zelfsturende teams van vrijwilligers, in alle fasen van 
de zorg en dienstverlening. Op deze wijze wordt maximaal gebruik 
gemaakt van de kennis en kunde van vrijwilligers de inwoners van 
Kedichem e.o., ontstaat betrokkenheid en draagvlak en is minimale 
inzet nodig van professionals
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Doelgroep

In principe is alle zorg- en dienstverlening die in een normale 
thuissituatie geboden kan worden (evt. onder begeleiding van 
de beroepsmatige thuiszorg en onder verantwoordelijkheid van 
de huisarts), ook mogelijk in het Zorghuis Kedichem. Bij intensief 
rolstoelgebruik wordt eerst overleg gepleegd. De situatie dient voor 
vrijwilligers hanteerbaar te zijn en de zorg dient verantwoord te 
kunnen worden gegeven.

Contra-indicaties
Ernstige psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek, 
waardoor de gast onhandelbaar gedrag vertoont en voor de directe 
leef- en woongemeenschap een bedreiging vorm en mensen met 
wegloopgedrag kan Zorghuis Kedichem niet de juiste benodigde 
zorg- en ondersteuning bieden. De situatie dient voor vrijwilligers 
hanteerbaar te zijn en de zorg dient verantwoord te kunnen worden 
gegeven. Indien sprake is van complex verpleegkundige zorg die 
door de reguliere thuiszorg niet kan worden gegeven dient samen 
zorgvuldig besproken te worden wat de mogelijkheden bij Zorghuis 
Kedichem kunnen zijn. 

Vrijwilligers

In Zorghuis Kedichem is de vrijwilliger de drijvende kracht. 
De vrijwilligers willen uw verblijf zo aangenaam mogelijk maken 
en dat doen ze samen met ‘U’. In Zorghuis Kedichem willen we de 
thuissituatie zo dicht mogelijk benaderen wat voor de gasten prettig 
is. De vrijwilligers zorgen voor ondersteuning en begeleiding en 
bieden u activiteiten aan zoals spelletjes, lezen, wandelen, muziek 
of schilderen. Er zijn verschillende vrijwilligers zoals; gastvrouw-heer 
voor zorg en ondersteuning, de kookgroep, huishoudelijk werk, 
boodschappen,  klussen en onderhoud.  24 uur per dag 7 dagen per 
week zijn vrijwilligers samen met de coördinator voor u bereikbaar!
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Vrijwilliger worden?
Herkent u zich in deze dienstbaarheid dan bent u de onmisbare 
parel voor Zorghuis Kedichem.
Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden van ons zorghuis?
Maak dan een afspraak telefonisch 0183846479 of via onze website 
www.zorghuiskedichem.nl waarin u uw inzet kenbaar kan maken. 
Er wordt altijd samen met u gekeken naar uw mogelijkheden en 
zingeving.
Zorghuis Kedichem heeft de ANBI-status, dus uw eventuele 
uitkering of andere inkomsten komen niet in het gedrang. 

Wilt u het zorghuis steunen?
U kunt Zorghuis Kedichem steunen met een bijdrage in geld of 
natura. Giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat we de ANBI status 
hebben. Als u ons een bedrag wilt schenken, dan kunt u dit 
overmaken op IBAN NL05RABO0302763058 t.n.v. Zorghuis 
Kedichem. Wilt u liever bijdragen in natura (diensten of goederen), 
dan kunt u zich aanmelden via de website. Wij nemen dan contact 
met u op om dit af te stemmen. Voor iedereen die iets bijdraagt, 
willen we graag iets terugdoen. Zo bieden we u de mogelijkheid 
om vermeld te worden bij “Zij hebben al geholpen”. Ook dat kan via 
aanmeldformulier op onze website www.zorghuiskedichem.nl



Stichting Zorghuis Kedichem
Koningin Wilhelminalaan 46

4247 EN Kedichem
Tel 0183 846479

www.facebook.com/zorghuiskedichem

www.zorghuiskedichem.nl


